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ПРОТОКОЛ 

№11 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:                          Община Копривщица 

ДАТА:                                      30.04.2020 г. 

НАЧАЛЕН ЧАС И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:           14:00 h –16:15 h. 

ВОДЕЩ ПРОТОКОЛА:     Цветелина Галинова 

  

Днес 30.04.2020 г. от 14:00 часа  в голяма заседателната зала се 

проведе заседание на Общински съвет гр. Копривщица. 

На заседанието присъстваха всички общински съветници, кмета на 

община Копривщица и граждани Г.Келчев и Ц.Васев. 

 

 Б.Подгорски – председател на ОбС,представи проекта за дневен ред. 

1. Разглеждане на докладна записка от кмета на община Копривщица 

във връзка с Наредба №1. 

2. Разглеждане на докладна записка от кмета на община Копривщица 

във връзка с Наредба №3. 

3. Разглеждане на докладна записка от кмета на община Копривщица 

във връзка с Наредба цени на услуги на територията на община 

Копривщица. 

4. Разглеждане на докладна записка от кмета на община Копривщица 

във връзка с удължаване на срока за 5% за платилите до 30 юни 

2020г.  

5. Разглеждане на докладна записка от кмета на община Копривщица 

във връзка с промяна на срока за сключване на договори за 

разполагане на маси с цел търговия върху терени – общинска 

собственост. 

6. Разглеждане на докладна записка от кмета на община Копривщица 

във връзка с отдаване под наем част от имот публична общинска 

собственост на основание чл.14 от ЗОС. 

7. Разглеждане на докладна записка от кмета на община Копривщица 

във връзка с годишен доклад за 2019г. за наблюдение на 

изпълнението на общински план за развитие на община Копривщица 

за периода 2014 – 2020 г. 

8. Разглеждане на сигнал от Георги Келчев 

9. Разни 

10.Отговори  на питания 

11.Питания 
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М.Тороманова – съветник, предлагам в точка разни да включим 

докладната вкарана от мен за преразглеждане на Решение №73/17.03.2020 

год. т.3. 

Б.Подгорски – председател на ОбС, подложи на гласуване така 

направеното предложение на М.Тороманова. 

„За”- 10 - Б.Подгорски, Я.Стоичков, Н.Кривиралчев, С.Павлов,  Л.Цеков, 

М.Тороманова, Р.Галинова, Д.Ватахов, С.Шипочинов, М.Иванов. 

         „против” – 0.  

     „въздържал се” – 0 

Отсъства: Б.Чилов  

Б.Подгорски – председател на ОбС, предлагам в точка разни да включим 

Докладна на кмета относно Годишен план на дейностите за подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците в община Копривщица 2020 год. 

Б.Подгорски – председател на ОбС, подложи на гласуване така 

направеното предложение от него. 

„За”- 10 - Б.Подгорски, Я.Стоичков, Н.Кривиралчев, С.Павлов,  Л.Цеков, 

М.Тороманова, Р.Галинова, Д.Ватахов, С.Шипочинов, М.Иванов. 

         „против” – 0.  

     „въздържал се” – 0  

Отсъства – Б. Чилов 

Б.Подгорски – председател на ОбС, подложи на гласуване дневния ред с 

допълненията към точка разни. 

„За”- 10 - Б.Подгорски, Я.Стоичков, Н.Кривиралчев, С.Павлов,  Л.Цеков, 

М.Тороманова, Р.Галинова, Д.Ватахов, С.Шипочинов, М.Иванов. 

„против” – 0.  

„въздържал се” – 0 

    Отсъства: Б.Чилов 

 По първа точка от дневния ред – Разглеждане на докладна 

записка от кмета на община Копривщица във връзка с Наредба №1. 

Б.Подгорски – председател на ОбС, даде думата на М.Тороманова 
председател на КЕУРРБФИИСГС. 

 М.Тороманова – съветник, представи становището на комисията и уточни, 

че по препоръките на комисията всичко е включено и коригирано. 

 Б.Подгорски – председател на ОбС, постави на гласуване докладната от 

кмета на община Копривщица. 

„За”- 10 - Б.Подгорски, Я.Стоичков, Н.Кривиралчев, С.Павлов, Л.Цеков, 

Д.Ватахов, М.Тороманова, Р.Галинова, С.Шипочинов, М.Иванов. 

„против” – 0. 

„въздържал се” – 0  

Б.Чилов – отсъства 

Приема се   

Прие се Решение №77 
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На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА 

Приема Наредба №1 за обществен ред, сигурност и опазване на 
общинската собственост на територията на община Копривщица. 

 
По втора точка от дневния ред - Разглеждане на докладна записка 

от кмета на община Копривщица във връзка с Наредба №3. 
Б.Подгорски– председател на ОбС, даде думата на М.Тороманова 

председател на КЕУРРБФИИСГС. 

М.Тороманова – съветник, представи становището на комисията. 
М.Дойчева – промяна в данъците няма 

Б.Подгорски – председател на ОбС, в едно решение да вземем отмяна на 
старата Наредба и да приемем новата. 
 Б.Подгорски – председател на ОбС, постави на гласуване докладната на 

кмета. 

 Б.Чилов – влезе в залата 

„За”- 11 - Б.Подгорски, Я.Стоичков, Б.Чилов, Н.Кривиралчев, С.Павлов, 

Л.Цеков,Д.Ватахов, М.Тороманова, Р.Галинова, М.Иванов, С.Шипочинов. 

„против” – 0. 

„въздържал се” – 0 

Б.Чилов - отсъства   

 Приема се  

 Прие се Решение №78 
 На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, 

1. Отменя Наредба №3 за определяне размера на местните данъци 
на територията на община Копривщица приета с Решение №294/ 
20.12.2018г. по Протокол №44/20.12.2018г. 

2. Приема Наредба №3 за определяне размера на местните данъци 
на територията на община Копривщица. 

 

 По трета точка от дневния ред - Разглеждане на докладна 

записка от кмета на община Копривщица във връзка с Наредба цени 

на услуги на територията на община Копривщица. 

Б.Подгорски– председател на ОбС, даде думата на М.Тороманова 

председател на КЕУРРБФИИСГС. 
М.Тороманова – съветник, представи становището на комисията. 

Ц.Васев – увеличаването на цената е в следствие на нещо а там за сега 
нищо не се случва, аз искам да разбера вие какво възнамерявате да правите 
горе защото аз съм вече осма година там и съм инвестирал страшно много 

пари за докарам някакъв обхват до мене си и да се охранявам самичък с 
камери,сигнализация защото аз съм сложил там машини.Аз искам да знам 

защо ще се увеличава цената, аз даже искам да платя по висока цена не ме 
разбирайте, че за цената съм тук но защо и какви намерения имате за горе за 
да мога аз да знам какво да правя, защото ние реално си чупим по една кола 

на година там всеки ден като се слиза аз правя около 80 км. на ден след това  
там няма никакъв обхват аз съм излязъл в първата сграда защото има там 

някакъв обхват и съм го засилил с едно устройство и съм докарал някакъв 
интернет защото трябва по някакъв начин да общувам с клиенти така че ти 
като отидеш там горе да инвестираш пари трябва да се свържат с теб хората 

нали? Ние пълним дупки и те за три четири дни си заминават и пак минават 
камиони и всичко се съсипва а пътя е 4 км. за всички тези години предишния 
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кмет и администрация обещаваше. Задавам въпроса какво възнамерявате за 

идните години да се направи там като инвестиция, като улеснение за нас, че 
ние инвестираме там и работим ? 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, да наистина е оставена от 
както е взета базата от военните всичко пада и е разруха не мисля, че това 
трябва да го допускаме.Имаме няколко обекта, които са в доста добро 

състояние и ще им се направи хидроизолация имат и врати и прозорци 
абсолютно всичко това са базите нагоре бетонните които с една 

хидроизолация на покрива стават идеално място. Базата е безстопанствено 
стояла, за да може да се подържа предвижда се ограждение входа, 
разговаряхме и с началника на поделението ще има катинар няма да може да 

влиза всеки и да преминава. Но за да се стопанисва това не може с 50,00 или 
100,00 лв. на месец ние да поддържаме. Що се отнася до тока, тока е в процес 

да се прехвърли на общината, за пътя от другата седмица предстой да се 
започне да караме от гарата. 

Ц.Васев – аз нямам проблем за цената  

М.Тороманова – съветник, на нас като общински съветници този документ 
идва с един доклад на съответствието и там наистина мотивировката за 

вдигане на наема е че ще се подобри базата. Съответните мерки наистина с 
администрацията трябва да ги уточните и както казваш ти си направил 

подобрения за сметка на наема и т.н. дали ще ги дадеш за наем и общината 
ще ги даде да се направят или ти го направиш за сметка на наема. 

Ц.Васев – за мен по важните неща са който един човек иска да развива 

някакъв бизнес да има условията защото той не може да отиде на гола ливада 
където няма абсолютно никакъв обхват и ток и аз съм зависим от тока, реално 

вие като община ми давате само една сграда аз трябва да търся тока трябва 
да си търся мобилност по някакъв начин да се свържа и това граничи с лудост 
и обяснявам защо, защото реално ти като го нямаш това как работиш. 

Б.Подгорски – председател на ОбС, в случая има идеята и намерението 
базата да се подобри от различна гледна точка и път и обхват и охрана и т.н. 

всеки който към даден момент подпише договор за наем независимо на кое 
място е той се съобразява с възможности които позволяват на това място 
тоест от тук нататък сега или вчера някой е подписал договор той много добре 

знае. 
Ц.Васев – аз разбирам и не коментирам цената искам да ви отбележа 

нещата на които да се спрете.  
 
Б.Подгорски – председател на ОбС, постави на гласуване докладната на 

кмета. 
„За”- 11 - Б.Подгорски, Я.Стоичков, Н.Кривиралчев, Б.Чилов, С.Павлов, 

Л.Цеков, Д.Ватахов, М.Тороманова, Р.Галинова, С.Шипочинов, М.Иванов. 

„против” – 0. 

„въздържал се” – 0  

 Приема се  
 Прие се Решение №79 

 На основание чл.21 ал.1, т.7  и във връзка с чл.44, ал.1, т.5 от 
ЗМСМА 
Приема направените промени в Наредба за цени на услуги на 

територията на община Копривщица,както следва: 
 I. В раздел Х, други цени: 
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 Било: Чл.36 /3/. Наем за ползване на застроена площ база 

„Шириней” – 0,50 лв./м2 на месец. 
 Да стане: Чл.36 /3/. Наем за ползване на застроена площ база 

„Шириней” – 1,00 лв./м2 на месец. 
 Било : Чл.36 /4/. Наем за ползване на незастроена площ база 
„Шириней” – 0,25 лв./м2 на месец. 

 Да стане: Чл.36 /4/. Наем за ползване на незастроена площ база 
„Шириней” – 0,50 лв./м2 на месец. 

 Приложение: Докладна от ОП „Копривщица” 

 По четвърта точка от дневния ред - Разглеждане на докладна 

записка от кмета на община Копривщица във връзка с удължаване 

на срока за 5% за платилите до 30 юни 2020г. 

    Б.Подгорски– председател на ОбС, даде думата на М.Тороманова 

председател на КЕУРРБФИИСГС. 

    М.Тороманова – съветник, представи становището на комисията. 
 

Б.Подгорски – председател на ОбС, постави на гласуване докладната на 

кмета. 
„За”- 11 - Б.Подгорски, Я.Стоичков, Н.Кривиралчев, Б.Чилов, С.Павлов, 

Л.Цеков, Д.Ватахов, М.Тороманова, Р.Галинова, С.Шипочинов, М.Иванов. 

„против” – 0. 

„въздържал се” – 0  

 Приема се  
 Прие се Решение №80 

 На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА и във връзка с чл.16 ал.2 от 
Наредбата за местните такси, тяхното определяне и администрирането 
им.   

Удължава срока за 5% отстъпка на такса битови отпадъци от 30 
април на 30 юни 2020 година.  

 
По пета точка от дневния ред - Разглеждане на докладна записка от 

кмета на община Копривщица във връзка с промяна на срока за 

сключване на договори за разполагане на маси с цел търговия върху 
терени – общинска собственост. 

Б.Подгорски– председател на ОбС, даде думата на М.Тороманова 
председател на КЕУРРБФИИСГС. 

М.Тороманова – съветник, представи становището на комисията. 

Б.Подгорски – председател на ОбС, постави на гласуване докладната на 
кмета. 

„За”- 11 - Б.Подгорски, Я.Стоичков, Н.Кривиралчев, Б.Чилов, С.Павлов, 

Л.Цеков, Д.Ватахов, М.Тороманова, Р.Галинова, С.Шипочинов, М.Иванов. 

„против” – 0. 

„въздържал се” – 0  

 Приема се  

 Прие се Решение №81 
Във връзка с Заповед РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на 

здравеопазването и усложняваща се епидемична обстановка, 

свързана с разпространението на COVID – 19 на територията на 
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страната и обявеното извънредно положение за срок от 1 /един/ 

месец. 
Променя срока за сключване на договори за разполагане на маси с 

цел търговия до отмяна на обявеното извънредно положение в 
страната. 

 

По шеста точка от дневния ред - Разглеждане на докладна записка 
от кмета на община Копривщица във връзка с отдаване под наем част 

от имот публична общинска собственост на основание чл.14 от ЗОС. 
Б.Подгорски– председател на ОбС, даде думата на М.Тороманова 

председател на КЕУРРБФИИСГС. 

М.Тороманова – съветник, представи становището на комисията. 
Това което искам аз да обърна внимание, че според мен този обект трябва да 

влезе и да се актуализира схемата за поставяемите обекти тук за програмата 
го има в докладната. В докладната на кмета фигурира коя фирма е подала 
заявление за кандидатстване аз съм свързана лице и ще си декларирам 

конфликт на интереси по тази точка.  
С.Павлов – съветник, в тази докладна която ни изпратихте където е чл.14 

ал.7 това не може да бъде основание защото се отнася за свободен имот а 
паркинга не е свободен имот трябва да го променим по някакъв начин. 

Б.Подгорски – председател на ОбС, прочете и изясни чл.14 ал.7 
М.Тороманова – съветник, имахме на комисията предложение да е конкурс 

с насоченост за автомивка във втора точка от докладната на кмета. 

Б.Подгорски – председател на ОбС, постави на гласуване така 
направеното предложение на комисията. 

„За”- 7 - Я.Стоичков, Н.Кривиралчев, Б.Чилов, Л.Цеков, Р.Галинова, 

С.Шипочинов, М.Иванов. 

„против” – 0. 

„въздържал се” – 3 -  Б.Подгорски, С.Павлов, Д.Ватахов. 

М.Тороманова – декларира конфликт на интереси  

 

Б.Подгорски – председател на ОбС, постави на гласуване докладната на 

кмета с направените промени. 
„За”- 8 - Б.Подгорски, Я.Стоичков, Н.Кривиралчев, Б.Чилов, С.Павлов, 

Л.Цеков, С.Шипочинов, М.Иванов. 

„против” – 1 – Д.Ватахов 

„въздържал се” – 1 – Р.Галинова 

М.Тороманова – декларира конфликт на интереси  

 Приема се  
 Прие се Решение №82 
 На основание чл.14 ал.7 от Закона за общинската собственост и 

чл.16 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество  

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС и чл.6 от 

НПУРОИ, Общински съвет Копривщица дава съгласие да се включи в 

Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска 

собственост през 2020 г. частта от имота предмет на настоящата 

докладна записка. 
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2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.16 

от НПУРОИ, Общински съвет Копривщица дава съгласие да бъде 

отдаден под наем чрез конкурс с насоченост за автомивка с тайно 

наддаване част от недвижим имот – публична общинска собственост, 

представляващ 150 кв.м. от имот 38558.4.16 по КК и КР на 

гр.Копривщица, за срок от 5 /пет/ години и начална тръжна цена, 

определена от лицензиран оценител, при използване на подходящи 

подходи и методи, избрани от оценителя, като имота ще бъде отдаден 

под наем за изграждане на Автомивка на самообслужване с две 

клетки за измиване, техническо помещение и прахосмукачка. 

3. Възлага на кмета на община Копривщица да организира 

процедурата за отдаване под наем при условията определени в т.2. 

Б.Подгорски – председател на ОбС, преминаваме към втората част за 

цената за отдаване на тази част от паркинга, сега направете изказвания и 

предложения за цената. 

Б.Чилов – съветник, предлагам 3,00 лв. да е началната цена.  

М.Иванов – съветник, предлагам 1,00 лв. да е началната цена.  

Я.Стоичков – съветник, предлагам 1,50 лв. да е началната цена. 

Б.Подгорски – председател на ОбС, постави на гласуване докладната на 
кмета. 

 „За”- 0  

„против” – 8 – Б.Подгорски, Р.Галинова, С.Павлов, Я.Стоичков, 

С.Шипочинов, Д.Ватахов, Б. Чилов. Н.Кривиралчев. 

„въздържал се” – 2 – Л.Цеков, М.Иванов. 

М.Тороманова – декларира конфликт на интереси. 

Не се приема. 

Б.Подгорски – председател на ОбС, постави на гласуване направеното от 

Б.Чилов предложение. 

 „За”- 2 - Д.Ватахов, Б. Чилов. 

„против” – 4 – Я.Стоичков, Л.Цеков, С.Шипочинов, М.Иванов. 

„въздържал се” – 4 – Б.Подгорски, Р.Галинова, С.Павлов, Н.Кривиралчев. 

М.Тороманова – декларира конфликт на интереси. 

Не се приема. 

Б.Подгорски – председател на ОбС, постави на гласуване направеното от 
М.Иванов предложение. 

 „За”- 2 - С.Шипочинов, М.Иванов. 

„против” – 4 – Я.Стоичков, Д.Ватахов, Р.Галинова, Б. Чилов. 

„въздържал се” – 4 – Б.Подгорски, Л.Цеков, С.Павлов, Н.Кривиралчев. 

М.Тороманова – декларира конфликт на интереси. 

Не се приема. 

Б.Подгорски – председател на ОбС, постави на гласуване направеното от 
Я.Стоичков предложение. 

 „За”- 6 - Я.Стоичков, Р.Галинова, Б.Подгорски, Л.Цеков, С.Павлов, 

Н.Кривиралчев. 

„против” – 2 – Д.Ватахов, Б. Чилов.  
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„въздържал се” – 2 – С.Шипочинов, М.Иванов. 

М.Тороманова – декларира конфликт на интереси. 

Приема се  
Прие се Решение №83 
На основание чл.14 ал.8 от ЗОС и чл.85, ал.2 от НРПУРОИ 

Наемната месечна стойност за 1 кв.м. от 0,28 лв. съгласно 
направената оценка от лицензиран оценител – „Прасков – Консулт” 

ООД, да стане 1,50 лв. за 1 кв.м. 
 
По седма точка от дневния ред - Разглеждане на докладна записка 

от кмета на община Копривщица във връзка с годишен доклад за 
2019г. за наблюдение на изпълнението на общински план за развитие 

на община Копривщица за периода 2014 – 2020 г. 
Б.Подгорски– председател на ОбС, даде думата на М.Тороманова 

председател на КЕУРРБФИИСГС. 
М.Тороманова – съветник, представи становището на комисията. 

 

Б.Подгорски – председател на ОбС, постави на гласуване докладната на 
кмета. 

„За”- 11 - Б.Подгорски, Я.Стоичков, Н.Кривиралчев, Б. Чилов, С.Павлов, 

Л.Цеков, Д.Ватахов, М.Тороманова, Р.Галинова, С.Шипочинов, М.Иванов. 

„против” – 0. 

„въздържал се” – 0  

Приема се  
Прие се Решение №84 

На основание чл.23 от Закона за регионално развитие  
Приема Годишен доклад за 2019 г. за наблюдение на изпълнението 

на общински план за развитие на община Копривщица за периода 
2014 – 2020 г.  

 

По осма точка от дневния ред – Разглеждане на сигнал от Г.Келчев 
Б.Подгорски– председател на ОбС, даде думата на М.Тороманова 

председател на КЕУРРБФИИСГС. 
М.Тороманова – съветник, представи становището на комисията. 

Колегите да кажат ние като проект за решение какво може да вземем и ако 

някой има предложение за решение, в смисъл г-н Келчев е дал негово 
предложение което ние не можем да гласуваме, някой от общинските 

съветници трябва да го предложи и евентуално дали ще се приеме.  
Б.Подгорски– председател на ОбС, изчете становищата на адвокат 

Ч.Пенчев и на архитект Г.Георгиев. 

Г.Келчев – извинявайте г-жо Тороманова, възползвам се от чл.28 от ЗМСМА 
това което съм написал тук 49.1 не е вярно нещо съм объркал но чл.28 от 

ЗМСМА гласи следното, заседанията на ОбС и неговите комисии са открити по 
изключение общински съвет може да реши отделните заседания да са 
закрити, гражданите могат да присъстват е ал.2 и ал.3 е гражданите могат да 

се изказват да отправят питания, становища и предложения от 
компетентността на общинския съвет към кмета или ОА аз на базата на това 

съм позволил да предложа тези неща и ви приканвам да излезе от ваше име. 
Ако може в телеграфен стил да се изразят за това становище на двете 
становища на архитекта и на Чавдар Петров Пенчев – юридическият  

консултант. Най напред Чавдар Петров Пенчев тук се е изразил като личен 
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адвокат на ЕТ „Войводенец 92” а не като юридически консултант на общината, 

той защитава едната страна, той спестява много неща говори за чл.15 от 
Наредбата за отдаване под наем за ал.2 от нея която забранява поставяне на 

преместваеми обекти пред витрини с прозорци но спестява ал.1 от същия член 
който казва, че такива обекти не могат да се слагат на места които 
препятстват достъпа до сградите и препятстват пешеходния поток, това место 

там не е тротоар това е улица където пред моята собственост това е улица не 
е тротоар. На улицата са поставени маси, препятстват достъпа до имота ми, 

препятстват ходенето – движението на хората.  
Г-жо Дюлгярова към вас директно задавам един въпрос моля ви да го 
отговорите пред всички тук, ей сега както имаме проблем с напрежението към 

кой ще се обърнете за становище към Чавдар Пенчев, към главния архитекта 
или към един електротехник? Моля да ми отговорите на този въпрос.  

Ако е трудно нека да се обадим на Чавдар Пенчев ако не може да вземете и 
това решение питайте го той да ви каже какво да ми отговорите на мен. 
 Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, не мисля, че е по темата и не 

мисля, че ще отговоря. 
Г.Келчев – напротив по темата е. Ще се обърнете към експерта в тази 

област специалиста който оправя тока.  
Чавдар Пенчев от позицията като какъв тук дава експертни становища по 

финансови въпроси в неговото становище от позицията на какъв ? 
Б.Подгорски– председател на ОбС, не съм сигурен, че не е по неговото 

становище, той е юрист и дава становище по сключен договор това е правен 

въпрос. 
Г.Келчев – не е правен въпрос, четете какво е написано било финансово 

изгодно за общината това, той от позицията на какъв го дава това ? 
Най малкото за да го пише този отговор трябва да е съгласувано с някое 
финансово лице или да има преди това становище на финансово лице за да 

ми обяснява той да ми обяснява какво било изгодно финансово и какво не е 
било изгодно. 

 С.Шипочинов – съветник, вижте сега чухме ги и двете страни. Моето лично 
мнение и мнението на част от колегите е че този проблем трябва да го решим 
по някакъв начин защото той е бавен във времето, задълбочава се, не дай си 

боже може да ескалира до нещо по сериозно. Според нас приветстваме г-жа 
кметицата в качеството си и правомощията които има ако може да промени 

този договор, с няколко кв.м. смятаме, че няма да обеднее общината но по 
този начин този въпрос ще бъде решен и нещата ще се наредят няма да има 
спорове и затова приветстваме договора ако може да бъде променен. Ако не 

стане това смятаме част от колегите предполагам, че и другите ще се включат 
ще пуснем искане до прокуратурата от там вече да се вземе решение по този 

договор дали да бъде променян дали да не бъде променян.Но трябва да се 
вземе някакво решение това е въпрос който е от миналото задълбочава се не 
дай си боже може да стане нещо по сериозно за напред.Единствения човек, 

който може да промени това е кмета . Кмета може да промени договора ако 
прецени за правилно. На никой не му е приятно под собствеността му да има 

маси както в случая или да не са маси и нещо друго да е. 
Б.Подгорски– председател на ОбС, понеже г-н Келчев задълба към темата 

кой към кой ще се обърне, това което беше препоръчано от комисията за 

дадения въпрос дали общински съвет конкретно в случая и въобще може  да 
отменя договор, не юридически аз в случая съм се допитал до юрист смятам, 

че казвам, уточнявам само това нещо и давам думата на следващ желаещ за 
изказване както до сега беше направено. 
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М.Тороманова – съветник,направо предлагам проект за решение това което 

е предложил г-н Келчев с малка редакция да вземем решение: 
1. Общински съвет се разграничава от сключения договор – мотива  ми е 

че наистина за мен е незаконосъобразен, сега проверихме в програмата т.1 не 

е включена и второ всеки един имот трябва да е с търг или конкурс съгласно 

законодателството. 

2. Приканваме кмета на община Копривщица да обяви договора за 

недействителен. 

И след това до следваща сесия ако няма развитие ще вземем решение точно 

на какво основание за нас е недействителен договора и даваме на 

прокуратурата да го обяви. 

Б.Подгорски – председател на ОбС, постави на гласуване направеното 
предложение на М.Тороманова. 

„За”- 11 - Б.Подгорски, Я.Стоичков, Н.Кривиралчев, Б. Чилов, С.Павлов, 

Л.Цеков, Д.Ватахов, М.Тороманова, Р.Галинова, С.Шипочинов, М.Иванов. 

„против” – 0. 

„въздържал се” – 0  

Приема се  
Прие се Решение №85 

На основание чл.21 ал.3 от ЗМСМА 
1. Общински съвет се разграничава от сключения договор с ЕТ 

„Войводенец 91”. 

2. Приканваме кмета на община Копривщица да обяви договора за 

недействителен. 

По точка разни от дневния ред – Докладна записка от Мария 
Тороманова. 

Б.Подгорски– председател на ОбС, даде думата на М.Тороманова 
председател на КЕУРРБФИИСГС. 

М.Тороманова – съветник, представи докладна като предложи с настоящето 

Решение да бъде допълнено Решение №73/17.03.2020г. 

1.Предложението ми е: Лицата страни по действащи договори за наем на 

общински нежилищни имоти с изключение на хранителни магазини,аптеките и 

медицински центрове, сключени с кмета на община Копривщица, преди 13 

март 2020 г. не дължат заплащане на договорената наемна цена за времето, 

през което са преустановили своята дейност в съответните обекти, за срок, не 

по-дълъг от срока на действие на въведените противоепидемични мерки на 

територията на Република България, в частност на територията на община 

Копривщица. Обстоятелствата от настоящото решение се доказват с 

декларация от наемателя, по образец; За лицата, които са платили наемната 

цена, сумата на недължимите вноски или на недължимата част от наемните 

вноски се приспада от вноските, дължими за периода след прекратяване на 

взетите противоепидемични мерки на територията на Република България, в 

частност на територията на община Копривщица. 

2.Допуска предварително изпълнение на решението на основание чл.60 от 

АПК. 
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Това  го казах за декларацията, декларация аз имам предвид, че който дойде 

и иска да се възползва декларира, че за тоя период той не работи а когато се 

подписва под невярна декларация всеки вече си носи отговорност. 

Б.Чилов – съветник, хората които са на патентен данък в кризата те ще 

бъдат ли по някакъв начин облекчени или примерно рекламите на хотелите на 

ресторантите защото хотелите и ресторантите в момента не работят не виждам 

логика да плащат реклама ? 

М.Тороманова – съветник, за патента или за рекламата говориш ? 

Б.Чилов – съветник, и за патента и за рекламата. 

М.Тороманова – съветник, аз лично съм „за” да ги освободим ама внесете 

го предложението и да го разглеждаме. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, добре де вие как смятате 

тази община да функционира ? 

Б.Чилов – съветник, но на национално ниво бизнеса е облекчен от тези 

данъци ние тук не ги облекчаваме не може ресторантьорите да не плащат в 

момента а същото време да плащат данък за реклама. 

М.Тороманова – съветник, ние когато решим за патент говоря, да 

освободим част от патента хората имаме предвид, че патента вече е платен. 

Как общината да отиде да го върне ли защото наема ти го дължиш всеки 

месец от следващия месец ще ти го приспаднат обаче патента реално трябва 

да има някакво възстановяване едва ли не от общината. Патента е на годишна 

база но ако примерно работиш от средата на годината ти го изчисляват 

пропорционално за месеца. 

Б.Чилов – съветник, не да връща но може общината да се компенсира за 

да не дава пари. 

Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, по тази логика колко 

средства сте платили миналата година за реклама и миналата година за 

реклама и въобще в общината няма една стотинка от табели и реклами. 

Б.Чилов – съветник, няма събираемост. 

Н.Карагьозов – секретар на община Копривщица, аз само искам да 

попитам  то е във връзка с предложението за решение, какъв е проблема за 

допълването на предишното решение ? 

М.Тороманова – съветник, защото според счетоводството поне с г-жа 

Йовкова аз говорих. Заповедта на Министъра са забранени само заведенията 

и другите обекти не могли да ги освободят от наема които не работят. 

Н.Карагьозов – секретар на община Копривщица, лично от моя гледна 

точка становище, че това си е от нашата компетентност като от вас Решение 

за вземане на мерки за облекчаване и по какъв начин това ще се изпълни от 

кмета. 

М.Тороманова – съветник, това с декларацията може да е и със Заповед от 

кмета да.  

Н.Карагьозов – секретар на община Копривщица, самото Решение тук се 

намесва в компетенциите на кмета, като изпълнител по бюджета като орган по 

изпълнението. 
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М.Тороманова – съветник, според г-жа Йовкова е добре да бъде в 

Решението. 

Б.Подгорски – председател на ОбС, постави на гласуване направеното 
предложение на М.Тороманова. 

„За”- 11 - Б.Подгорски, Я.Стоичков, Н.Кривиралчев, Б. Чилов, С.Павлов, 

Л.Цеков, Д.Ватахов, М.Тороманова, Р.Галинова, С.Шипочинов, М.Иванов. 

„против” – 0. 

„въздържал се” – 0  

Приема се  

Прие се Решение №86 
На основание чл.6б от Закона за мерките и действията по време на 

извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание 

от 13 март 2020 г., чл.8, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската 
собственост,  във връзка с Решение за обявяване на извънредно 

положение, прието от 44-то Народно събрание на 13 март 2020г., (ДВ. 
бр.22/13.03.2020г.), Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. и Заповед 

РД-01-199/11.04.2020 г. за допълнение на Заповед № РД-01-179/ 
06.04.2020 г. на г-н Кирил Ананиев - министър на здравеопазването на 
Република България и чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация 
1. Допълва Решение №73/17.03.2020г. като 7 /седма/ точка,както 

следва:Лицата, страни по действащи договори за наем на общински 

нежилищни имоти, с изключение на хранителните магазини,аптеките 

и медицински центрове, сключени с кмета на община Копривщица, 

преди 13 март 2020 г. не дължат заплащане на договорената наемна 

цена за времето, през което са преустановили своята дейност в 

съответните обекти, за срок, не по-дълъг от срока на действие на 

въведените противоепидемични мерки на територията на Република 

България, в частност на територията на община Копривщица. 

Обстоятелствата от настоящото решение се доказват с декларация от 

наемателя, по образец; За лицата, които са платили наемната цена, 

сумата на недължимите вноски или на недължимата част от наемните 

вноски се приспада от вноските, дължими за периода след 

прекратяване на взетите противоепидемични мерки на територията на 

Република България, в частност на територията на община 

Копривщица. 

2. Допуска предварително изпълнение на решението на основание 

чл.60 от АПК. 

 

По точка разни от дневния ред – Докладна на кмета относно 

Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците в община Копривщица 2020 год. 

Б.Подгорски – председател на ОбС, пак казвам срока за разглеждане на 

този годишен план е 30.04.2020 г. за това е внесен не е разглеждан в 

годините до сега. 
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Б.Подгорски – председател на ОбС, постави на докладната на кмета  

„За”- 11 - Б.Подгорски, Я.Стоичков, Н.Кривиралчев, Б. Чилов, С.Павлов, 

Л.Цеков, Д.Ватахов, М.Тороманова, Р.Галинова, С.Шипочинов, М.Иванов. 

„против” – 0. 

„въздържал се” – 0  

Приема се  

Прие се Решение №87 
На основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.197 ал.3 

от Закона за предучилищното и училищното образование 
Приема Годишен план за дейностите за подкрепа на личностно 

развитие на децата и учениците в община Копривщица 2020 година. 

 
По точка питания  

 

Л.Цеков  - Относно възнагражденията на общинските съветници как се 

изчисляват дали по Решението което сме го взели ние и ако не е по 

Решението по какъв начин се изчисляват ? Защото няма разлика от миналия 

мандат и отговора да бъде писмен. 

 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред г–н Б.Подгорски закри заседанието в 

16:15 часа. 

 

 

 

 

 

Протоколист:……………                            Председател на ОбС:…………….. 

   /Ц.Галинова/                       /Б.Подгорски/ 


